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Vad händer när barnen  

förlorar sin 

naturliga koppling till naturen? 
 

 

Ola Stinnerbom med korpmask, Upp och Ner 2010.                                                            Foto: Birgitta Stålnert 

 

Föreställningen Upp och Ner är en dans och nycirkusföreställning med den 

samiske koreografen Ola Stinnerbom för låg‐ och mellanstadiet. 
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Om barn och natur 

Den  här  lärarhandledningen  är  framtagen  av  Birgitta  Stålnert  som  ett 

inspirerande komplement till Kompani Nomads dansföreställning Upp och Ner, 

som hade premiär 22 februari 2010 på Pustervik i Göteborg.  

 

Tematiken i den här föreställningen kretsar kring naturen och vårt förhållande 

till densamma,  förvisso  i en  samisk  inramning, men  temat är allmängiltigt – 

nämligen kopplingen mellan känsla för natur och miljöengagemang.  

 

Titeln Upp och Ner, syftar på att sakernas tillstånd blivit alldeles upp och ner  i 

naturen  –  klimatet  har  ändrats  och  snön  faller  inte  som  den  ska  längre.  

Föreställningen kretsar kring huvudpersonens  försök att  ställa allt  till  rätta – 

han är ett mystisk  lite trollaktigt väsen som har en  intuitiv känsla för naturen 

och hur  saker och  ting borde  vara. En känsla  för naturen  som  inte  längre är 

självklar. Den borttappade känslan för naturen är ett fenomen som vi vill peka 

på  och  där  vi  tror  att  skolan  kan  fungera  som  inspiration  och  motor  för 

utomhusaktiviteter i den omedelbara närnaturen.  

 

Vill ni  kontakta oss går det bra på birgitta.stalnert@kompaninomad.se  eller 

besök  vår  hemsida www.kompaninomad.se  –  här  kan  ni  läsa mer  om  våra 

föreställningar  och  vårt  konstnärliga  forskningsarbete  kring  den  försvunna 

samiska dansen.  
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Bakgrund 

Den amerikanske författaren Richard Louv har skrivit Last child in the woods – 

saving  our  children  from nature‐deficit disorder,  som bland  annat  tar upp det 

faktum  att  barn  i  dag  är  ute  i  naturen  betydligt  mindre  än  tidigare 

generationer. Olika  faktorer bidrar  till att barn  tappar  sin närhet  till naturen. 

Brist på  tid, konkurrens  från datorer och  teve  samt  föräld‐rarnas  rädslor och 

restriktioner är några faktorer som gör att barn blir vad han kallar ekofobiska.  

Vad händer i framtiden om barnen förlorar sin naturliga koppling till naturen? 

Ska våra barn bli den första generationen som förlorat sin naturkompetens? 

 

I sin avhandling Barn och natur i storstad betonar Mattias Sandberg att 85 % av 

befolkningen  i Sverige bor  i tätorter, vilket medför att fler och fler barn växer 

upp i någon av våra tre storstadsregioner (ca två av fem barn).  

 

Sandberg  jämför  även  Sverige med  andra  länder  och  konstaterar  att  våra 

tätorter  både  är  glest  befolkade  och  gröna.  Det  finns  gott  om  grönytor  i 

storstäderna ‐ ca 45 % av Stockholms yta och strax över 50 % av Göteborgs yta 

samt  ca  5 %  av Malmös  yta  är  tillgängliga  grönytor.    Trots  detta  tillbringar 

barnen allt mindre tid ute i sin närnatur.  

 

Vad  händer  i  framtiden  ifall  barnen  stannar  inomhus  framför  datorer  och 

teveapparater,  istället  för  att  vistas ute  i naturen? Spelar det någon  roll om 

barnen är ute och leker själva i naturen eller skjutsas runt till olika aktiviteter av 

föräldrarna?  
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Barn påverkas positivt av naturupplevelser 

Genom forskning vet vi att barns hälsa och utveckling påverkas positivt av att 

vara ute i naturen. Mattias Sandberg, betonar i sin avhandling Barn och natur i 

storstad att ”Det är inte enbart av romantiska skäl som det uttrycks oro för att 

banden mellan barn och natur är under upplösning.” Han pekar på att vistelse i 

naturmiljöer  kan  ha  positiva  effekter  på  hälsa  i  olika  avseenden;  blodryck, 

minskad  stress, motorik,  begreppsbildning  och  koncentrationsförmågan  (se 

kunskaps‐översikten Naturen som kraftkälla för fler exempel,  (Naturvårdsverket 

2006) 

 

Målsättning 

Vår tanke är att väcka frågor kring barn och natur för att försöka att få fler barn 

att vara ute och upptäcka sin närmiljö.  

 

Vi vill också komma med förslag på utelekar samt lite litteraturreferenser för 

dem som vill fördjupa sig i ämnet.  Dessutom har vi sammanställt diverse 

länkar till matnyttiga sidor på Internet som kan vara till hjälp för skolorna i 

undervisningen. 

 

Vi vill framförallt inspirera till diskussioner i klassen kring frågor om natur och 

utemiljöer. Därför har vi sammanställt några centrala frågor, se nästa sida. En 

helt annan men avgörande fråga är vad skolan kan göra för att barnen ska 

vistas oftare utomhus i sina närmiljöer. Diskussionerna får givetvis anpassas till 

elevernas ålder men vi tror att alla barn oavsett ålder kan samtala kring dessa 

frågor och inte minst leka och ha kul utomhus! 
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Några frågor att diskutera kring: 

 

1. Hur mycket vistas eleverna ute i sin närmiljö och vad gör de ute? 

 

2. Vad är det som hindrar dem från att vara ute i naturen? (t ex. sociala och 

fysiskt  rumsliga  aspekter  –  föräldrarnas  restriktioner,  avstånd,  trafik, 

kulturella skillnader mellan svenskar och invandrare, brist på tid, annat) 

 

3. Vad  gör  barn  istället  för  att  vara  ute?  (som  television,  tv‐spel  och 

Internet eller annat) 

 

4. Hur  mycket  schemalagda  aktiviteter  har  barnen?  Råder  det  en 

sysselsättningskultur bland vissa föräldrar? 

 

5. Vad betyder närnaturen för eleverna och vad väcker naturen för tankar 

och känslor? 

 

6. Vad  kan  man  konkret  göra  i  barnens  närområde  för  att  öka 

tillgängligheten till närnaturen? 

 

7. Vad  tycker  barnen  om  kommersiella  lekmiljöer  som  t  ex.  ”Lek‐  och 

buslandet”?  

 

8. Hur kan barn utveckla ”naturmoral”?  

 

9. Diskutera begreppet ”hållbar utveckling” och vad det innebär 
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Obebyggda ytor  

I Barn och natur  i  storstad  refererar Mattias Sandberg  till amerikanen Robert 

Pyle som delar in stadens icke exploaterade mark i tre kategorier: Raw land är 

naturmark, som likt en råvara kan ”förädlas”. Waste land är mark som tidigare 

varit  produktiv.  Vacant  lot  är  oan‐vänd  mark  vid  befintlig  bebyggelse. 

Gemensamt för dessa tre typer av mark är synen på den obebyggda ytan som 

ett slöseri och en icke utnyttjad resurs.  

 

Uttrycket  open  space  däremot  menar  Pyle  är  betydligt  mer  positivt  och 

signalerar att det finns ett egenvärde i att ytan är öppen. Enligt Pyle, så är det 

just  synen på obebyggda platser  som underutvecklade och bortslösade  som 

undergräver människans  kontakt med  resten  av  naturen.  Särskilt  viktigt  för 

barnen är det att kunna utforska och leka på obebyggda naturområden i deras 

närhet.  

 

Finns det några lämpliga obebyggda ytor i skolans närhet att utforska? 

 

Kojans betydelse 

Historiskt har kojan varit ett viktigt motiv för att vistas utomhus skriver Mattias 

Sandberg.  Han  menar  att  kojan  ”kan  ses  som  ett  uttryck  för  ett 

identitetsbyggande undan  föräldrars direkt uppsikt. Kojan kan betraktas som 

en egen hemlig plats där utvalda kompisar får vara” . Enligt samma avhandling 

så börjar barns  intresse för att bygga kojor  i sexårsåldern och når sin topp vid 

10 – 11 års ålder – vilket väl sammanfaller med våra målgrupper i skolan.  

 

Finns det något annat som kan ersätta barns behov av att bygga kojor?  
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Att utveckla miljömoral 

En annan följd av lek och vistelse i naturmiljöer som Mattias Sandberg pekar 

på är kopp‐lingen mellan positiva naturupplevelser som barn, och ett 

naturintresse, miljöengagemang eller miljömedvetenhet som vuxen – alltså 

något som man skulle kunna kalla utvecklandet av en miljömoralisk hållning. 

Enligt Sandgren avses med moral: ”moraliska värderingar och normer så som 

dessa uttrycks i enskilda handlingar och i vår livsstil, alltså vad vi uppfattar som 

rätt och riktigt, de av våra attityder som uttrycker dessa åsikter och de normer 

som vi använder oss av i vår vardag. Kort och gott avses med miljömoral hur 

man handlar och förhåller sig till naturen 

 

En  del  forskning  tyder  på  att  det  finns  ett  samband  mellan  positiva 

naturupplevelser i barn‐domen å ena sidan och miljöintresse å den andra. Dock 

tycks  det  vara  svårt  att  entydigt  påvisa  ett  sådant  förhållande,  menar 

Sandgren.  

 

Kan naturmöten bidra till att man vill skydda naturen? 

 

 

Hållbar utveckling  

Begreppet hållbar utveckling presenterades i FN‐ rapporten Vår gemensamma 

framtid  1987 och  avser:  ”en utveckling  som  tillgodoser dagens  behov  utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov", skriver 

Sandberg i sin avhandling. 
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Han  noterar  också  att  i  takt  med  att  miljöproblemens  komplexitet  och 

omfattning har växt, så har också fokus på lösningarna eller sättet att hantera 

dem,  i  viss  mån,  förskjutits.  Idag  handlar  det  inte  bara  om  teknik  och 

naturvetenskap  utan  även  om  internationellt  sam‐arbete,  etik  och moral  på 

individnivå (Sandell, Öhman & Östman 2003). 

 

Hur ger man barn naturkompetens? 

 

 

Upplevelsebaserad inlärning 

Sandberg beskriver hur gemensamma upplevelser  som  förstärker kallas  joint 

attention. Han menar att uppväxtåren kan betraktas  som en  slags  lärlingstid 

där någon med större erfaren‐heter ständigt har ett inflytande. Enligt Heft och 

Chawla måste  fyra  förutsättningar upp‐fyllas  för att barn ska kunna utveckla 

miljökompetenser genom upplevelsebaserad inlärning:  

 

1. Att någon guidar och stöder upplevelsebaserad inlärning  

2. Att miljön erbjuder handlingsutrymme för den enskilda individen som gynnar 

upptäckter och ett ansvarsfullt förhållande till naturen.  

3. Tillgång och rörlighet så att det handlingsutrymme som naturen erbjuder kan 

utnyttjas  

4.  Möjligheter  för  meningsfullt  deltagande  i  samhället  och  i  olika  sociala 

sammanhang  

 

Hur kan skolan använda sig av joint attention? 
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Inspirerande lärarhandledningar 

www.wwf.se/naturvaktarna 

Naturväktarnas  lärarhandledningar 

http://www.universeum.se/index.php?option=com_docman&task=cat_view&g

id=48&Itemid=194 

Djur och natur, Universeum, Hav och vatten, Universeum m fl lärarhand‐

ledningar  

http://www.naturskolan.lund.se/Uteskolor/UteRevinge/UteRevingeITiS.htm 

Naturens sagor 

 

http://www2.dpes.gu.se/education/vatten/ 

”Vägar till vatten” – ett läromedel om vatten 

www.hos.se 

Här kan ni beställa material till naturkunskapen för de lägre åldrarna 

 

http://www.lektipset.se/category.php?cid=9 

Tips på lekar för olika åldrar 

http://www.wwf.se/naturvaktarna/source.php/1017083/lekhfte.pdf 

Tips för barn fr 4 – 12 år på lekar utomhus 

 

http://lankskafferiet.skolutveckling.se 

Länkar till webbplatser som du kan använda i skolarbetet: 

www.educe.se 

Innehåller bl a Think links, fria läromedel 

www.vaxten.slu.se 

Online läromedel om växter 
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Tips på andra länkar 

www.snf.se 

Svenska Naturskyddsföreningen 

http://friluftsframjandet.se/guest/hem 

Friluftsfrämjandet 

 

www.environ.se 

Naturvårdsverket 

www.vattenkikaren.gu.se 

Tjärnö marinbiologiska laboratoriums multimediaprodukt om kustmiljöer 

 

www.nrm.se/jourhavande_biolog 

Naturhistoriska Riksmuseet med jourhavande biolog  

http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/djur 

Naturhistoriska Riksmuseet, om entomologi, evertebratzoologi, 

vertebratzoologi 

 

www.skogeniskolan.se 

Ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogsägare, bl a 

stipendier upp till 10 000 kr för skolprojekt 

www.forskning.se/fordigiskolan/larare 

Finns sidor för elever, Universitet, högskolor, Vetenskapsrådet, Naturvårds‐

verket, KK‐stiftelsen m fl  
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